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Vamos lutar por um
bom Acordo Coletivo!

Sindicato vai reivindicar 20% de aumento salarial

Reunidos em Assembléia na sede
do SOAC, costureiras, alfaiates

e trabalhadores da indústria de con-
fecção aprovaram, dia 26 de abril, a
pauta de reivindicações proposta pelo
Sindicato para o Acordo Coletivo
2008/2009. O principal item é a rei-
vindicação de 20% de aumento sa-
larial, percentual correspondente às
perdas do piso profissional frente aos
reajustes do salário mínimo.

O presidente do SOAC, Zé Bai-
ano, explicou que o índice foi obtido
após várias reuniões
com a diretoria do Sin-
dicato, que inclusive
contou com assessoria
jurídica. “Nós discuti-
mos muito antes de pro-
por para a assembléia
20%. Embora a infla-
ção do período seja
bem menor, na verda-
de estamos perdendo
para o salário mínimo,
que tem tido reajustes
muito mais altos. Fora
isso, o momento é bom,
porque a indústria do
vestuário vem apresen-
tando lucros e cresci-
mento, então é mais do
que justo que quem con-

tribua para
isso tam-
bém seja
beneficia-
do pelos
resultados
que alcan-
ça”.

O advogado trabalhista do Sindi-
cato, Silvio Lessa, complementou:
“Ao longo dos últimos anos o governo
federal vem aumentando o salário
mínimo acima da inflação e a mes-

ma coisa aconteceu
com o piso regional.
Enquanto isso, na nos-
sa categoria, mesmo
conquistando reajustes
acima da inflação, es-
tes ficaram abaixo da-
quilo que o governo deu
para o salário mínimo.
Essa defasagem está
arrochando as costurei-
ras e os alfaiates. Fo-
ram 4% em 2006, 4%
em 2007 e 5% em
2008. Somando com a
projeção de inflação até
maio deste ano, uns
7%, temos uns 20% de
perda”.

Além da reivindica-

Uma antiga reivindica-
ção da categoria foi aten-
dida. Agora, os sócios do
SOAC já podem efetuar o

pagamento da mensalidade sindical na rede
bancária ou nas loterias. Basta se cadas-
trar diretamente na sede ou subsedes do
Sindicato ou preencher o formulário Men-
salidade através do site www.soac.com.br.

A diretoria do SOAC lembra ainda que
os que estão em débito com a mensalida-
de sindical devem comparecer à sede
para regularizar a situação. “Estamos ofe-
recendo condições especiais para os só-
cios que têm essa pendência. É só vir aqui,
a gente conversa e resolve”, afirmou Zé
Baiano, Presidente.

Sócios já podem pagar
mensalidade em bancos

Assembléia aprova o percentual de reajuste de 20%

Aguarde em breve a convocação para a próxima
assembléia. Lute pelos seus direitos. Participe!

“A indústria do
vestuário vem

apresentando lucros
e crescimento, então

é mais do que
justo que quem
contribua para

isso também seja
beneficiado”

Zé Baiano - Presi-
dente do Sindicato

ção do aumento, vários outros itens
compõe a pauta aprovada pela as-
sembléia, alguns se referem à ma-
nutenção de benefícios anteriormente
conquistados pelo Sindicato e outros
são reivindicações novas (veja na
página 2 as principais cláusulas).

A pauta já foi enviada ao sindi-
cato patronal e o SOAC aguarda
agora a realização da primeira
mesa-redonda de negociação com
os empresários. Em seguida reali-
zará nova assembléia com a cate-
goria, expondo as propostas e defi-
nindo os próximos rumos da Cam-
panha Salarial.
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Conheça os principais itens
da pauta de reivindicação

» Concessão de vale transporte sem qualquer desconto para o em-
pregado
» Aumento do tempo de estabilidade para a empregada, ex-gestan-
te, que volta ao trabalho, em mais 150 dias
» Estabelecimento de feriado para celebração do Dia dos Alfaiates
e Costureiras, 6 de setembro, na terceira segunda-feira do mês de
setembro
» Adicional de insalubridade de 20% para prensistas passadores
» Convênio com farmácias que permitam ao trabalhador comprar
quando precisar e ser descontado em folha de pagamento
» Redução do contrato de experiência de 90 para 60 dias
» Aumento do auxílio funeral, hoje equivalente a um salário míni-
mo, para dois salários mínimos
» Cesta básica em valor equivalente a R$ 100,00

» Estabelecimento de duas gratificações anuais, no valor do salário
nominal, a título de participação nos lucros
» Possibilidade de tirar licença sem prejuízo do emprego para em-
pregadas que estão amamentando
» Complementação do auxílio doença para trabalhadores vítimas
de acidentes de trabalho que precisam se afastar do trabalho por
mais de 15 dias
» Implantação de seguro de vida em grupo para acidentes pessoais,
invalidez permanente ou morte
» Abono de dois salários para os empregados que se aposentarem
voluntariamente
» Ticket refeição no valor facial de R$ 6,00/unidade com uma carte-
la mensal de 22 unidades
» Anuênio de 1% para cada ano trabalhado na mesma empresa

O Departamento de Aposentados está promovendo uma tarde dançante na sede
do Sindicato, em São Cristóvão, no dia 28 de junho, a partir das 14h. O convite custa
R$ 12,00 e dá direito a participação no bingo, bebida (uma lata de cerveja ou refrige-
rante) e sopa de ervilha. Informe-se pelos telefones 2589-7621, 6430 ou 7730.

Em breve o SOAC abrirá as inscrições para cursos de modelagem, corte e costura que acontecerão no segundo semestre. Fique ligado!
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A Lesão por Esforço Repe-
titivo, como o nome indica,

ocorre em trabalhadores que re-
petem o mesmo movimento di-
versas vezes ao dia, estressan-
do os músculos da região afeta-
da, como pulsos e tornozelos, por
exemplo. Médicos e fisiotera-
peutas indicam exercícios de
alongamento diários para preve-
nir o problema. Antes de sair de
casa, após o almoço e antes de
dormir, exercite-se, faça alonga-
mentos e evite esta doença, que
não tem cura.

As sócias que iam ao Sin-
dicato buscar uma autori-

zação para fazer preventivo e
outros exames ginecológicos

“Aí na sua fábrica, você
pode juntar um grupo de co-
legas, ligar pro Sindicato
agendando a excursão e pas-
sar um dia super agradável,
junto ao verde e à natureza”,
lembra o Presidente do

Alongamentos diários

previnem a LER

Exames médicos agora não precisam de autorização do SOAC
podem agora levar o pedido mé-
dico diretamente para as clínicas
conveniadas, sem necessidade
de autorização do Sindicato. A

diretoria da casa explica que o
procedimento foi simplificado
para agilizar o atendimento das
trabalhadoras. É isso aí.

Sede Campestre
aceita reservas
para excursões

SOAC, Zé Baiano.  Sócios e
familiares têm direito a utili-
zar as piscinas, churrasquei-
ras,  campos de futebol e
playground da sede campes-
tre gratuitamente.  Basta
agendar a data.

Tarde dançante
no SOAC


